
Załącznik Nr 1  do Zarządzenia nr 09/2016
 z dnia 02.09.2016 Dyrektora 

Pińczowskiego Samorządowego
 Centrum Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ PIŃCZOWSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

Uczestnicy zajęć w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przyjmowani są w ramach
naboru  do  danych  sekcji   na  podstawie  czytelnie  i  poprawnie  wypełnionych  deklaracji
i  oświadczeń  zamieszczonych  na  stronie  www.psck.pl lub  w  sekretariacie,  a  warunkiem
uczestnictwa  w  zajęciach  organizowanych  przez  Dom  Kultury  jest  wniesienie  stosownych  opłat
określonych w cenniku PSCK przed rozpoczęciem zajęć.  

II. Płatności za zajęcia 

1.  Wysokość opłat za zajęcia w PSCK reguluje cennik( załącznik nr2),  wprowadzony zarządzeniem
przez  Dyrektora  PSCK,  podany  do  publicznej  informacji  za  pośrednictwem  strony  internetowej:
www.psck.pl  oraz w sekretariacie i kawiarence internetowej PSCK.

2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu               

3.  Istnieją  dwie  formy  zapłaty  za  zajęcia:  opłata  miesięczna   lub  kwartalna.
Wyjątek stanowią  zajęcia językowe, ognisko muzyczne, rysunek architektoniczny  i aerobik – gdzie
obowiązuje także godzinowy sposób naliczania należności. 

4. Koszt zajęć miesięcznych oraz godzinnych określa cennik.  Opłat należy dokonywać w sekretariacie
PSCK lub w kawiarence internetowej przed rozpoczęciem zajęć. 

WAŻNE: INSTRUKTORZY NIE PRZYJMUJĄ OPŁAT ZA ZAJĘCIA.  

5.  Opłat  można  dokonać  także  przelewem  na  konto  bankowe   ING  Bank  Śląski  o/Pińczów
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469 w tytule przelewu musi być podane ; imię i nazwisko uczestnika,
miesiąc/ kwartał, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj opłaconych zajęć.

6. Opłata miesięczna, kwartalna  jest naliczana bez względu na absencję uczestnika w ciągu miesiąca.
Wyjątek  stanowi  choroba  trwająca  miesiąc,  udokumentowana  zaświadczeniem  lekarskim.
W  przypadku  choroby  dziecka  w  wieku  przedszkolnym  akceptowane  są   również  oświadczenia
pisemne rodzica/opiekuna.

8.Na  pierwszych  zajęciach  każdego  miesiąca,  uczestnik  ma  obowiązek  okazania  instruktorowi
pokwitowania,  będącego  potwierdzeniem  dokonania  wpłaty  jeśli  dokonał  wpłaty  przelewem  na
konto lub w kawiarence internetowej.

http://www.psck.pl/
http://www.psck.pl/


9. Uczestnikom sekcji przysługują następujące zniżki: 

1. 10 %  dla rodzeństwa 

2. 10 %  dla uczestników biorących udział w co najmniej dwóch zajęciach

3. 10 %  dla  zajęć   w przypadku uiszczenia opłaty za cały kwartał z góry 

4. 30%  dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Pińczów. Zasady przyznawania tej
zniżki określone są osobnym zarządzeniem.

10 . Zniżki wymienione w punkcie  9 nie mogą być łączone.

11. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania sezonu następuje wyłącznie w przypadku pisemnej
rezygnacji z zajęć.   

12.  Dyrektor  na  podstawie  pisemnej  prośby  może  ustalić  indywidualne  zwolnienia  z  opłat
w przypadku trudnej sytuacji materialnej. 

13. Zniżki,  o których mowa w niniejszym regulaminie będą stosowane pod warunkiem wniesienia
opłat w terminie.

14.Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

15. Na prośbę uczestnika  wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

16.  Dokumentem  potwierdzającym  obecność  na  zajęciach  jest  prowadzony  przez  instruktora
Dziennik Zajęć

III Miejsce i czas zajęć 

1. Miejsce i czas trwania  zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury.

IV. Odpracowywanie zajęć

1.  W szczególnych przypadkach istnieje  możliwość odpracowywania   zajęć w terminie ustalonym
przez Dyrektora w porozumieniu z instruktorami i uczestnikami zajęć. 

2. PSCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie osoby
uczęszczające na zajęcia lub poinformuje o takim fakcie na stronie internetowej.  

3.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  odpłatności  za  zajęcia  rozstrzyga  je  na  podstawie
niniejszego regulaminu Dyrektor. 

V Zasady korzystania z pracowni i wyposażenia  sal, w których organizowane są zajęcia

1.  Uczestnicy  zajęć  na  pierwszym  spotkaniu  organizacyjnym  zostaną  poinformowani  o  zasadach
funkcjonowania danej sekcji .

2. Uczestnicy zajęć  mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza sale wykładową/ zajęciową.



3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni,
sal zajęciowych , korytarzy ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania . W przypadku
osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia
lub pracownik PSCK

5.Osoba  odpowiedzialna  za  poniesione  szkody  zobowiązana  jest  do  ich  pokrycia  w  terminie
i na zasadach ustalonych z Dyrektorem PSCK. 

6. PSCK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach
lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

VI  Pozostałe postawienia  

1.  Wszystkich  uczestników  zajęć  obowiązuje  bezwzględne  przestrzeganie  przestrzegania  norm
społecznych wobec innych osób ,stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

2.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia  uczestnicy zajęć zobowiązani  są  do stosowania  się do
poleceń pracowników PSCK.

3.  Rodzic\opiekun  prawny  jest  zobowiązany  do  przyprowadzenia  dziecka  na  zajęcia  i  odebrania
dziecka bezpośrednio po zajęciach. Zabronione jest opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem. 

3.  Przestaje  obowiązywać  Regulamin  Uczestnictwa  w  Zajęciach  w  Pińczowskim  Samorządowym
Centrum Kultury  wprowadzony  Zarządzeniem nr 7/2015  Dyrektora  Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury z dnia 10.09.2015 roku. 



Załącznik  Nr 2  do Zarządzenia nr 09/2016
 z dnia 02.09.2016 Dyrektora 

Pińczowskiego Samorządowego
 Centrum Kultury

CENNIK ZAJĘĆ W SEZONIE KULTURALNYM 2016/2017

Nazwa zajęć Cena za miesiąc/ w zł Cena za godzinę/w zł
Studio Piosenki 20 ---------------
English and Fun 80 20
Taniec Nowoczesny                    
zespoły ATUT 

30/50 z akrobatyką --------------

Taniec Nowoczesny                     
zespoły PERFEKTA (z akrobatyką )

50 ---------------

Pierwszy taniec ---------------- 30
Taniec towarzyski dla dzieci 30
WESOŁE NUTKI  10 ---------------
Szkółka plastyczna 20 ---------------
Akademia Rysunku i Malarstwa 30
Pracownia ceramiczna „Na 
rogu” – dzieci, młodzież, dorośli

60
(cały proces wykonania przedmiotu) --------------

Grupa Teatralna Czerwona 
Kanapa Bezpłatne -------------
Programowanie w języku 
Scratch od podstaw 15 -------------
Aerobik 50 złotych karnet 7
Ognisko  muzyczne -------------- 30
Rysunek architektoniczny ------------- 20
Akrobatyka 25 -----------------------------
UTW 30 ------------------------------


